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Kirkelige aktiviteter. 

Menighedens bestyrelse mødes næste gang mandag den 10. maj kl. 17.15. 
• Har du emner, du ønsker drøftet, beder vi dig henvende dig til præsten eller en af 

menighedens ledere, helst nogle dage før. 

Menighedsmøde: der indkaldes til menighedsmøde mandag den 10. maj kl. 19.00. 
• Årsregnskabet for 2020 vil blive fremlagt, og vi vil også drøfte to spørgsmål af 

betydning for valgkomitéens arbejde: (1) skal valgperioden være ét eller to år, og (2) 
skal vi oprette en særlig missionsgruppe? 

• Alle menighedens medlemmer opfordres på det stærkeste til at møde op. 

Gademission hver onsdag kl. 14-17.30 ved Rundetårn  
• Vi vil være glade for, om du vil bede for os hver uge. Har du lyst til at deltage eller 

vide mere, så kontakt Hanne, Lis eller Elin. 

Studiekreds med forudgående spisning hver tirsdag kl. 17.30 og 18.30 i lille sal 
• Begrænset adgang i øjeblikket. Tilmelding til Elin, 51 96 98 54. 

Valgkomité  
• Menigheden har nedsat en valgkomité, som består af følgende: Paul Petersen 

(fmd), Lis Bucka, Elin Hesselbjerg, Marius Keyn, Hanne Schantz og Steen Wilstrup. 

• Denne komité vil arbejde i løbet af maj måned. Har du tanker om opgaverne i 
menigheden, kan du dele dem med komitéens formand eller ét af medlemmerne. 

• Valgkomitéen mødes første gang mandag den 3. maj kl. 16.00. 

Webkirke.dk  
• er Unionens tilbud til digitalt samvær for dem, der ikke har mulighed for at samles 

fysisk i denne tid. Hver fredag aften kl. 20.00 arrangeres aftenkirke. Lørdag 
formiddag er der sabbatsskole kl. 10.00 og gudstjeneste kl. 11.00. 

Bibelzoom – et godt tilbud! 
• Hver aften fra søndag til torsdag er du velkommen til at deltage i et bibelstudium 

via bibelzoom.dk/deltag. I øjeblikket gennemgås der hver aften et kapitel fra 
Bibelen, i skrivende stund fra Første Samuelsbog. 

• Fredag og lørdag aften er der vidnesbyrdsmøde. 

• Alle møder begynder kl. 20 og slutter kl. 21. Bibelzoomen er åben fra kl. 19:30, hvor 
der er mulighed for at snakke sammen. 

• Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Bent på 
bentvolsen@yahoo.dk eller 2986 8082, 

 
 kobenhavn.adventistkirke.dk 

Adresse: Suomisvej 5, 1927 Frederiksberg C 
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Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. 
Heb 13,8 

 

I stilhed vent, din Gud er stadig Herre, 

Tålmodigt læg din hånd i Jesu hånd. 

Er du forladt, vil han dog hos dig være, 

I stormfuld nat han leder med sin Ånd. 

Han er din ven i alle livets kår, 

I dag den samme, som han var i går. 

 

Frygt ej, men lyt og følg trygt hyrdens stemme, 

Han vil beskytte dig i nød og savn. 

Han vil bevare dig, til du derhjemme 

Er fri for fare i Guds faderfavn. 

Din bedste ven i alle livets kår, 

I dag den samme, som han var i går. 

 

I tillid bed, din Gud er på sin trone. 

I kærlighed han bar din synd og skam. 

Se, hvor han led, iklædt en tornekrone. 

Bed og find fred i troen på Guds lam. 

Hvert håb, hver længsel Jesus fuldt forstår, 

I dag den samme, som han var i går. 

 

Hold ud med ham, for timen skal oprinde, 

Da vi er sammen evigt ven med ven. 

Al sorg og død og ondskab vil forsvinde; 

Glem al din nød, han kommer snart igen! 

Som glædens sange klinger år for år, 

Er han den samme, som han var i går. 

 

I 1752 udgav Katharina von Schlegel en sang med titlen Stille, meine Wille, inspireret af Luk 
21,19 og Sl 46,11. På engelsk kendes den som Be Still, My Soul. Pauls gengivelse herover er 
også inspireret af Heb 13,8. Sangen kan synges til melodien fra Sibelius’ Finlandshymne. 

Gudstjenester i maj. 

Dato Prædikant Gave til 

01 Henrik Jørgensen Menighedens udgifter 

08 Paul Petersen: ”At følge med 
tiden.” 

Menighedens mission 

15 Marius Keyn Årsmødegave 

22 Paul Petersen (Nadver): ”Hvor 
mange gange skal du dø?” 

Menighedens udgifter 

29 Henning Hesselbjerg Menighedens mission 

Gå en spændende sommer i møde! 

125-års jubilæum. 

• I juli måned er Ebenezer kirkebygning 125 år. Det vil vi fejre den 17. juli 
med en festgudstjeneste om formiddagen og spændende 
eftermiddagsprogrammer med historiske indslag. 

• HASDA har i vores menighedssal i underetagen skabt en lille udstilling fra 
kirkens tidlige historie. Gå ikke glip af et besøg nedenunder. 

Sommerens inspiration begynder fredag den 3.  juni 

• I lighed med sidste sommer planlægges der en række hyggelige og 
åndeligt inspirerende fredag aftener i kirken. 

• Emnet er denne gang inspireret af Jesu ord i Luk 21,28: ”Ret jer op og løft 
jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.” 

• Vi ser på aspekter af den sidste del af den store strid mellem godt og 
ondt, og vi glæder os sammen over sabbatten, den himmelske helligdom, 
den undersøgende dom og meget mere. 

Kollekter 

Vi offentliggør ikke længere tal for kollekter i menighedsbladet. I stedet vil 

kassereren hver uge på vores opslagstavler give information om indkomne gaver, 

både beløb givet i kollekt og beløb indkommet via mobile pay. 
Kontonr. til Adventistkirken København: 2520 6284570829 

MobilePay: 38881 – For sabbatsskolen, skriv S, for gudstjenesten G 


